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Вітаємо всіх з Новим 2014 роком 
та Різдвом Христовим!

Хай Новий рік добробут Ваш покращить, щоб 
Ваші втілювались мрії. Хай все в родинах буде 
якнайкраще, здійсняться сподівання і надії. 

Здоров’я вам, щастя, наснаги і любові, і мирного 
неба над головою!
З Новим роком!
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Конференція трудового колективу: підсумки діяльності 
університету за 2013 рік

26 грудня 2013 року напередодні нового 
року в Ніжинському державному універси-
теті відбулася конференція трудового колек-
тиву, на якій із доповіддю «Підсумки діяль-
ності університету в 2013 році» виступив 
ректор Гоголівської вищої школи доктор по-
літичних наук професор Олександр Бойко.

Традиційно доповідь ректора висвіт-
лювала діяльність університету за такими 
напрямками: результати вступної кампа-
нії 2013 року, навчально-організаційна 
робота,міжнародна співпраця та наукова 
діяльність, виховна робота та господарська 
діяльність. Але спершу ректор відзначив, 
що 2013 рік був надзвичайно складним і на-
пруженим для всього трудового колективу 
нашого навчального закладу. Доповідач за-
значив, що пріоритетним завданням мину-
лого року стала підготовка високоосвічених 
і кваліфікованих фахівців. Так, за минулий 
рік зросла кількість випускників-магістрів, 
відсоток випускників, які завершили на-
вчання на «добре» і «відмінно» залиша-
ється порівняно високим. Але суттєвою 
проблемою залишається зменшення кіль-
кості випускників. Правильніше сказати не 
проблемою, а наслідком тих об’єктивних і 
суб’єктивних чинників, які кілька років по-
спіль намагаються вирішити всі вузи країни. 

Вступна кампанія
Тісно пов’язане зменшення кількос-

ті випускників зі зменшенням кількос-
ті абітурієнтів, що викликане різними 
об’єктивними і суб’єктивними чинниками. 
І далі залишається проблемним набір на 
спеціальності «прикладна фізика», «мате-
матика», на сімдесят відсотків скоротилася 
кількість студентів-контрактників. Резуль-
татом цього стало зменшення кількості сту-
дентів університету.

Навчально-організаційна діяльність
У навчально-організаційний роботі 

основним завданням було проведення по-
вторної акредитації з більшості спеціаль-
ностей. Ректор висловив подяку всьому 
колективу університету, який плідно по-
працював над акредитаційними докумен-
тами. Також завершено формування єдиної 
бази даних навчального закладу. Протягом 
року була помітною активізація науково-
методичної ради університету, збільшилася 

кількість баз практики: протягом календар-
ного року укладено 86 угод із закладами, 
де студенти проходили практику. Серед до-
сягнень у навчально-організаційний сфері 
можна назвати розвиток військової програ-
ми, за якою проходять навчання 28 студен-
тів нашого університету. Університетська 

бібліотека, значення якої 
важко переоцінити в на-
вчальному процесі, пе-
реживає складний етап 
реорганізації. Головним 
завданням книгозбірні на 
сучасному етапі є політи-
ка нарощування ресурсів 
шляхом розвитку інфор-
маційних технологій. 
Важливу роль у цьому ві-
діграє збільшення швид-
кості доступу до мережі 
Інтернет, яке стало мож-
ливим у 2013 році.

Серед проблем, які по-
требують подальшого ви-

рішення у навчально-організаційній роботі, 
можна назвати відсутність нових ідей у сфері 
профорієнтаційної роботи, неоптимальне ви-
користання аудиторного фонду, неналежна 
увага до методичної роботи та ін.

Міжнародна співпраця та
наукова робота

У науковій роботі протягом року від-
булися суттєві зрушення в 
сфері розширення та роз-
витку аспірантури. Нині 
наша аспірантура прово-
дить набір на 14 спеціаль-
ностей, за останні три роки 
вона розширилася на 8 
спеціальностей. Звичайно, 
як результат, в універси-
теті збільшилася кількість 
аспірантів. За звітний пе-
ріод збільшилася кількість 
публікацій, суттєво збіль-
шилася кількість наукових 
видань з розрахунку на од-
ного викладача (3,7 арк.), 
кількість публікацій у за-
кордонних виданнях зрос-
ла на 22%, зросла кіль-
кість отриманих патентів (у 2012 році їх 
було 6, а у 2013 – 8). Спостерігається також 
стабілізація у сфері студентських наукових 
робіт, їх кількість у поточному році сягнула 
553. Протягом року було укладено 27 угод 
про співпрацю з навчальними закладами та 
науковими установами 16 країн. 

Однак, поряд із цим у нас зменшила-
ся кількість викладачів, що брали участь 
уміжнародних конференціях, зменшилася 
кількість робіт, що виконувалися за го-
спрозрахунок та зменшилася результатив-
ність наших студентів, що беруть участь у 
всеукраїнських студентських олімпіадах. 
Тому головна увага наступного року буде 
приділятися вирішенню цих проблем.

Виховна робота
У сфері виховної роботи ми можемо пи-

шатися вагомими здобутками творчої молоді, 
які радують нас перемогами на всеукраїн-

ських та міжнародних творчих фестивалях і 
конкурсах. Підвищується роль та значення за-
гальноуніверситеських заходів, благодійних 
акцій, що проводить соціально-гуманітарний 
відділ та студрада університету, відбувся про-
рив у сфері розвитку фізичного виховання 
після інтенсифікації роботи, дієвою є також 
робота клубів за інтересами у нашому на-
вчальному закладі. Протягом року відбулася 
серія зустрічей з видатними особистостями 
сучасності, особливу роль у патріотичному 
вихованні молоді відіграє оновлений музей 
Великої Вітчизняної війни. 

Приємно відзначити, що поряд із тра-
диційними заходами в університеті за-
роджуються нові: зокрема, проведення 
на базі університету творчого конкурсу 
«Перлина Ніжина».

Серед того, над чим треба і надалі працю-
вати, можна назвати визначення пріоритетів 
у діяльності студентського самоврядування 
(студентському активу треба звернути увагу 
на навчальну та наукову роботу студентів), 
здебільшого культурно-виховні заходи є за-
ходами локального значення, потребує онов-
лення та ремонту звуко- та аудіоапаратура.

Господарська діяльність
Певне уповільнення темпів державного 

фінансування посилило проблеми у діючій 
системі витрат університету. Поряд з уповіль-
ненням процесу надходження коштів до спец-
фонду, збереження високого відсотка витрат зі 
спецфонду на зарплати, створило надзвичай-

но складі умови для господарської діяльності. 
Але попри це, потрібні ремонтні роботи в кор-
пусах університету та гуртожитках проводи-
лися, майстерня продовжує виготовляти необ-
хідні меблі, шляхом економії були зменшені 
витрати на комунальні послуги.

На завершення Олександр Бойко додав, 
що, незважаючи на складні умови, в яких 
довелося працювати колективу університету 
протягом року, ми багато досягли і за це ма-
ємо дякувати усім, хто напружено працював.

У обговоренні доповіді взяли участь декан 
факультету іноземних мов Світлана Тезікова, 
доцент кафедри географії Ігор Смаль та ін.

Після того, як Олександр Дмитрович 
відповів на зауваження та пропозиції, кон-
ференція трудового колективу затвердила 
доповідь ректора.

Наш кор.
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З 30 листопада по 2 грудня 
в Полтаві проходив Міжнарод-
ний фестиваль-конкурс вокально-
хорового мистецтва «Пісенний край» 
імені Миколи Кондратюка. Саме на 
Полтавській землі, оспіваній Мико-
лою Гоголем, серед творчої плеяди 
світового мистецтва талановита мо-
лодь з усіх куточків України змогла 
доторкнутися до таїнств великої 
сцени і втілити свої мрії. Конкурс, 
відбувся під девізом «Співає душа – 

для пісні немає межі», присвячений 
пам’яті народного артиста України 
Миколи Кіндратовича Кондратюка.

Конкурс був заснований з ме-
тою популяризація вокально-
виконавського мистецтва серед 
молоді та міжнародний обмін твор-
чими досягненнями й досвідом.

Конкурсантів оцінювало журі, до 
складу якого входили заслужені діячі 
мистецтв України, заслужені артис-
ти України, продюсери. Очолював 

журі народний артист України, го-
лова «Національного всеукраїнсько-
го об’єднання» Герман Юрченко.

Учасниками фестивалю стали 
представники дитячих музичних 
шкіл, музичних училищ, училищ  
культури, педагогічних училищ та 
університетів із різних куточків Укра-
їни, Білорусі та Російської Федерації.

Ніжинський державний універси-
тет імені Миколи Гоголя на конкурсі 
представляли студенти факультету 
культури і мистецтв Ярослав Йотка 
та Сергій Охонько.

Ярослав Йотка повернувся з 
дипломом ІІІ ступеня в номіна-
ції «академічний спів», а Сергій 
Охонько в цій же номінації отри-
мав диплом ІІ ступеня.

Наставник наших студентів – пе-
реможців конкурсу, старший викла-
дач факультету культури і мистецтв 
Валерій Курсон був нагороджений 
дипломом за високий професійний 
підхід до творчого розвитку юного 
покоління.

Приємно, що наші студенти про-
довжують здобувати перемоги на 
всеукраїнських та міжнародних фес-
тивалях і конкурсах. Сподіваємося, 
що й надалі вихованці одного з най-
старіших навчальних закладів Укра-
їни Ніжинської вищої школи – бу-
дуть прославляти свою «alma mater».

НАШІ ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ 

На вашу книжкову полицю
Ткаченко М.Н., Ткаченко Н.Я., Бі-

лоцвіт О.М. Сонце сходить для Тебе.
Три поети, три 

члени Національ-
ної спілки пись-
менників Укра-
їни, об'єднані 
родинним пріз-
вищем Ткаченко 
- батько, мати й 
донька... їхні пое-
тичні голоси зву-
чать, як струни 
одного злагодже-

ного музичного інструмента. Але в 
кожної струни – своя тональність, 
свій тембр, своя неповторність...

Карпенко Л.Г. Багряні коні: по-
езії.

Назва нової збірки Любові Кар-
пенко «Багряні коні» – не випадко-
ва. У творчості поетеси образи коня 
і вітру займають чільне місце. Коні 
білі й коні багряні, коні на припоні 
й коні баскі. Вони мчать через білі 

заметілі й багряно-золоті листопади, 
по буйних травах життя під щемливу 
музику вітрів, у якій перегукуються 
то мінорні, то мажорні мелодії, що 
випромінюють любов до всього су-
щого, до рідної Землі, «білий вальс» 
вічного кохання, і радісного, і щем-
ливого, то осяяного ясним сонцем, 
то окутаного туманами. «Димить 
туман», звучить «білий вальс», дзве-
нить золоте листя у ніжному леті... 
Увійдіть у цей світ, покружляйте у 
вальсі, доторкніться серцем до сло-
ва, світлого і щемкого.

Ткаченко Н.Я. Космея. Поезії.
Що творить-

ся з людською 
душею в пері-
од, коли раптом 
втрачаються жит-
тєві основи –– сус-
пільні й особисті? 
Прилуцька по-
етеса Ніна Тка-
ченко (берегиня 

цілої поетичної родини) образним 
і пристрасним словом ніби малює 
портрет свого духу. А сучасні і старі 
фото з сімейного архіву доповнюють 
його емоційністю інтонацій...

Рябцов М. Патріотизм та яничар-
ство січеславців.

Це розповідь про братів Васи-
ля та Івана Ча-
пленків, відомих 
українських лі-
тературознавців. 
Професор Іван 
Чапля тривалий 
час очолював 
кафедру укра-
їнської мови у 
Н і ж и н с ь к о м у 
державному пе-
дагогічному ін-
ституті. Зацькований кадебістами 
та партійною номенклатурою про-
фесор Чапля помер на засіданні 
вченої ради інститут в 1970 р. Це 
щемливі спогади про них. 
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НА ПОЛУДЕНЬ ВІКУ
Новий рік стрімко наближався. 

А на вулиці +5º. І тільки метушливі 
клопоти господарок, ялинкові база-
ри та щовечірня канонада піротех-
ніки нагадували про наближення 
свята. Із вікна мого робочого ка-
бінету було видно сіру похмурість 
Графського парку з його прадав-
нім спокоєм і застиглим відчуттям 
часу… «І потрібно ж було Стасу 
народитися саме о цій порі?» – роз-
мірковував я, все ще не 
наважуючись сісти до сто-
лу, щоб розпочати писати 
задуманий нарис. – «Ось 
так, взяти і народитися за 
три дня до Нового року, 
як найбільший подарунок 
батькам…» Я посміхнувся 
і продовжив свої мірку-
вання: «А власне, чому ти 
дивуєшся? Адже народився 
він у хліборобській родині, 
у якій з діда-прадіда  шану-
вали Бога, хліб та ще пра-
цьовитих людей. Жили за 
віками випробуваними хлі-
боробськими устоями та 
календарем. Дітей, як пра-
вило, зачинали одразу ж 
після різдвяних свят, точ-
ніше після Водохреща… і 
аж до початку весни. А там 
вже було ніколи: то весняні 
польові клопоти, то Вели-
кий піст, городні турботи, 
потім Літній піст, згодом 
жнива… і аж до Покрови, 
коли усе збіжжя вже у комо-
рі. Ось чому найчастіше «хазяйські 
діти» народжувалися або ж у груд-
ні, як підсумок року, або у січні, як 
серпанок року нового…» Я відмах-
нувся від осілих голову міркувань: 
«Годі вже, сідай до роботи»».  Сів 
до столу і на чистому аркуші  па-
перу охайно вивів: «Станіслав Ві-
талійович Зінченко…» ручка меха-
нічно поставила три крапки, немов 
даючи мені час порозмірковувати 
над долею мого давнього і водно-
час  молодшого товариша. Ким 
особисто для мене став мій колега 
і товариш Станіслав Зінченко? На-
шій дружбі  вже більше двадцяти 
років. Вона вже пройшла випро-
бування і перемогами, і поразками, 
і радістю зустрічей, і біллю втрат. 

Ми раділи нашим новим друзям, і 
проводжали в останню путь наших 
Учителів… Ми пройшли поруч 
значну частину нашого педагогіч-
ного шляху… Що ж хочу я винести 
на твій суд, читачу, говорячи про 
цю людину… Чим я хочу поділи-
тися з тобою, перебираючи в душі 
та пам’яті кожну хвилину нашого 
спілкування? Хочеться сконцентру-
ватися на головному… на людській 

порядності. Усі, кого доля зводила 
зі Станіславом Зінченком на жит-
тєвих дорогах, підтвердять мою 
думку – це надзвичайно чесна і по-
рядна людина! Жодним порухом 
своєї душі, жодним своїм вчинком 
він нікого не образив, не підвів, 
не підставив, не зрадив… Останнє 
особливо важливе у наш час, коли 
зачасту життєві обставини дикту-
ють манеру поведінки.

Зінченко не з таких! І це ствер-
джують і шкільні друзі, і армійські 
побратими, і колеги з університету. 
Звідки ж така по-довженківському 
природна делікатність і вихова-
ність? Саме природна, а не набута і 
відшліфована роками, статусом чи 
посадою… Та зрозуміло ж, що від 

коріння, чи то пак родоводу…
Станіслав Віталійович Зінчен-

ко народився 28 грудня  1963 року 
в с.Синяківщина Чорнухівського 
району Полтавської області в ро-
дині колгоспників. Батьки з діда-
прадіда були хліборобами. А тому 
свої «сільські університети» малий 
Славко пройшов, як годиться, по 
повному курсу. Звідки і ота повага 
у ставленні до старших, до вчите-

лів, до наставників… Ви б чули, з 
якою повагою  і теплотою в голосі 
він говорить про Петра Макарови-
ча Никоненка, Гаріка Михайлови-
ча Чирву, Григорія Васильовича 
Самойленка – про тих, хто дійсно 
став для нього наставником і слу-
гував за життєвий приклад.

Чорнухинський район – це бать-
ківщина неперевершеного філо-
софа «української душі» Григорія 
Сковороди. І люди у цьому краї 
такі ж, розмовляють не поспіхом, 
роздумуючи, немов би оцінюю-
чи кожне сказане слово… А втім, 
можливо, я і помиляюся. У 1971 
році Станіслав розпочав навчання 
у першому класі Білоусівської вось-
мирічної школи. Навчався легко, 

(нарис)
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без особливих труднощів, пріори-
тетів у навчанні не мав, а тому при-
хід його у філологію деякою мірою 
випадковий. Проте вибір педаго-
гічної професії був усвідомлений, 
ще змалечку любив щось майстру-
вати, лагодити, як кажуть старі 
люди: «мав золоті руки». А старі 
люди на цьому добре розуміються. 
Саме тому, після закінчення вось-
мирічки поїхав юнак до сусіднього 
міста, сивочолих Прилук, де й про-
довжив навчання в Прилуцькому 
педагогічному училищі на від-
діленні праці та креслення. Сту-
дентські роки промайнули швид-
ко і гамірно. Саме там і розкрився 
організаторський талант Станіс-
лава Віталійовича. За словами ни-
нішнього директора Прилуцького 
гуманітарно-педагогічного коле-
джу Ольги Потапенко: «Станіслав 
Зінченко – один із когорти «золо-
того фонду» випускників навчаль-
ного закладу». 

Після закінчення училища в 
1983 році молодий педагог їде пра-
цювати на посаду учителя праці та 
креслення до Лозоватської восьми-
річної школи що на Дніпропетров-
щині. Невідомо, як би склалася 
доля мого товариша у південному 
регіоні нашої України… Але всеви-
дюще око військового комісара з 
Прилук відшукало його і нагадало 
молодому вчителю про виконання 
священного чоловічого обов’язку 
– службі у війську. Отак у автобіо-
графії Станіслава  Зінченка з’явився 
запис: «З 1983 року по 1985 рік про-
ходив військову службу у військо-
вій частині 83420 у місті Москва».

Станіслав любить згадувати 
про армію. Він служив в елітних 
військах… Саме ці хлопці охоро-
няли державні установи, високі 
штаби і резиденції, а ще зустріча-
ли і супроводжували закордонні 
делегації. Варто було б попрохати 
у нього для цього нарису армій-
ське фото. На ньому він справжній 
красень, але ж не дасть… Знайде 
тисячу причин, а таки не дасть. 
Бо така вже скромна вдача у лю-
дини… Проте зі своєю військовою 
частиною до цього часу не розлу-
чається. Часто заходить на її сайт, 
спілкується на «форумі» з одно-
полчанами, навіть для мене відео-
екскурсію влаштував.

Після армії, Станіслав навчаєть-
ся на підготовчому відділенні, а з 
1986 по 1991 рік успішно закінчив 
філологічний факультет Ніжин-
ського державного педагогічного 

інституту за спеціальністю «україн-
ська мова і література». У студент-
ській аудиторії доля зводить його з 
чудовими викладачами-філологами 
Оксаною Данилівною Неділько, 
Павлом Олександровичем Сердю-
ком, Петром Матвійовичем Дробо-
том, які, на жаль, вже відійшли за 
життєву межу, та викладачами, що 
стали для хлопця за приклад Гарі-
ком Михайловичем Чирвою, Марі-
єю Антонівною Ілляшенко, Петром 
Максимовичем Кобернюком, Во-
лодимиром Павловичем Крутиву-
сом, Олександром Герасимовичем 
Ковальчуком і цей перелік можна 
продовжувати. Саме вони змінили 
світогляд молодої людини, саме 
вони заклали міцний підмурівок 
наукових знань, відшліфували 
учительське слово і грані педаго-
гічного таланту. Юнак по-новому 
осмислив свою професійну діяль-
ність і відшукав свою стежину, 
яка і відкрила для нього оте ве-
личне поняття «філологія». Поряд 
із наукою крокувало захоплення 
театром, спортом, декоративно-
прикладним мистецтвом.

Склалося і родинне життя. У 
1986 році він одружився. Створила-
ся міцна студентська родина, в якій 
народилося двоє діток: синок Олег 
та донечка Ніна. Сьогодні обоє 
вони вже стали на крила і будують 
власну долю. обоє, як і батьки, за-
кінчили Гоголівський університет. 
А тоді, тоді у гуртожитку, свої-
ми дитячими клопотами заважали 
батькам готуватися до сесії.

По закінченню вузу Станіслав, 
разом із родиною, вже збирався на 
учительські хліба до рідної Полтав-
щини (навіть школу вже обрали), 
але молодий завідувач кафедри 
Надія Іванівна Бойко розгледіла 
у вдумливих очах цього молодо-
го чоловіка непересічний науко-
вий талант і навички справжнього 
вихователя. Його залишають на 
кафедрі української мови спочат-
ку викладачем-стажером, а з 1993 
року – асистентом кафедри.

Саме тоді і подарувала доля мені 
такого товариша. Нашій дружбі 
вже більше двадцяти років і жодним 
кроком, жодною хвилиною, жод-
ним вчинком ми не зрадили її. На-
магаємося один одному підставляти 
плече, коли доля ставить чергове 
випробування. Працювали разом і в 
соціально-гуманітарному відділі, і в 
ректораті педагогічного університе-
ту, працюємо і нині на рідному для 
нас філологічному факультеті. І я 

сьогодні з повною відповідальністю 
можу заявити: він – надійний друг. 
Надійний у всьому…

Минали роки. Життєва стежка 
вела його до нових вершин і педа-
гогічних, і наукових. У 1998 році 
Станіслав Віталійович став аспі-
рантом Інститут української мови 
АН України. Кандидатську дис-
ертацію написав під керівництвом 
доктора філологічних наук, акаде-
міка Василя Васильовича Німчука. 
У 2000 році успішно захистив її, у 
2004 році отримав звання доцен-
та. А у 2001 році його обирають 
на посаду проректора з науково-
педагогічної та виховної роботи 
університету. Одинадцять років 
він очолює цю важливу ділянку 
роботу в нашому вузі.

Його стиль керівництва вражає. 
Зовні спокійний, врівноважений, 
чемний, до педантичності відпо-
відальній… Але за усім цим стоять 
справді непідробні емоції, почуття 
обов’язку, висока вимогливість пере-
дусім до себе… Сьогодні багато сту-
дентів, які проживали у гуртожитках 
вузу, згадують його добрим словом. 
Скількох із них він підтримав, скіль-
кох наставив на шлях істинний… 
Та про це хай краще скажуть вони. 
Я переконаний, їм є за що дякувати. 
За сумлінне ставлення до посадових 
обов’язків і високий професіона-
лізм у роботі Станіслав Віталійович 
Зінченко був нагороджений знаком 
«Відмінник освіти України».

Роки летять стрімко… Ми знову 
щоденно зустрічаємося в аудиторіях 
рідного факультету. Обговорюємо 
життя, час, події… Говоримо про на-
боліле. Бо ми вже й самі стали час-
тиною історії цього вузу…, а я з по-
смішкою згадую, як гордо і бережно 
він віз колиску-візочок повз будівлю 
Гоголівського корпусу. такий собі 
статечний татко…, а виявляється – 
дідусь. Онучка Софійка – це новий 
сонячний промінчик у його кипучо-
му і бентежному житті.

Вітаючи тебе, друже, із полуднем 
віку, я хочу від імені усіх колег з фі-
лологічного факультету, від імені 
усіх друзів побажати тобі козаць-
кого здоров’я, достатку, родинного 
благополуччя і вдячних студентів. З 
роси і води тобі, брате!

Олександр Забарний, декан 
філологічного факультету

P.S. Закінчив писати, відклав руч-
ку, підійшов до вікна… Графський 
парк бавився сніжинкам, а небо було 
вщент засіяне зорями. Ні, зима таки 
чудова пора…
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14 грудня в стінах Ніжинського дер-
жавного університету було незвично 
гамірно і гучно для вихідного дня від 
радісного дитячого різноголосся, схви-
льованих батьків та зацікавлених гля-
дачів. Саме в цей день в стінах одного з 
найстаріших навчальних закладів від-
булося незвичне дійство: в актовому залі 
нового корпусу вперше пройшов міський 
конкурс творчості та краси «Перлина 
Ніжина», в якому взяли участь представ-
ники шкіл естетичного розвитку міста 
Ніжина: Ніжинської дитячої хореогра-
фічної школи, дитячої музичної школи, 
Дитячого театру естрадної пісні «Віват», 
зразкового хореографічного ансамблю 
«Арабеск», естрадно-гімнастичного ко-
лективу «Ефект» при спортивному клубі 
«Легіонер», НММГО «Клуб «АртМо-
дельСтудія», зразкового ансамблю танцю 
«Вікторія», Школи мистецтв при НУКіМ 
ім.М.Заньковецької, студії гармонійного 
розвитку дівчаток «Позитивчик». 

Цей захід був цікавий не лише керів-
никам та викладачам шкіл естетичного 
розвитку, юним учасницях та схвильова-
ним батькам, а й широкій громадськості 
міста, адже прояви дитячої творчості на-
стільки ж багатогранні, яскраві, наскіль-
ки зворушливі та щирі. Тому не дивно, 
що запрошення в організаторів конкурсу 
закінчилися задовго до його початку. 

Засновником конкурсу виступила 
молода громадська організація «Клуб 
«АртМодельСтудія». Але якби не під-
тримка небайдужих людей нашого міс-
та, то цього яскравого заходу могло б і 
не бути. Ці починання підтримали рек-
тор Ніжинської вищої школи професор 
Олександр Бойко, представники місце-
вої влади, відділ у справах сім’ї та молоді 
виконкому Ніжинської міської ради та 
його начальник Тетяна Бассак, управ-
ління культури Ніжинського міськви-
конкому, депутати Ніжинської міської 
ради Олександр Шалай, Володимир Ма-
медов, Сергій Охонько, підприємці міста 
Наталія Копиця, директор Ніжинської 
фабрики м’якої іграшки ПП «Копиця», 
косметична компанія Schwarzkopf та 
Юрій Царьов, президент Ніжинської 
міської громадської організації «По-
зитив» Галина Арвахі, директор нічно-

го клубу «Космос» Данил Прокопець, 
інтернет-провайдер «Датагруп», що 
працює під торговою маркою «Домте-
леком», видавець Микола Лисенко, Ні-
жинська міська громадська організація 
ліга-клуб «Ділова жінка», представни-
цтво в м.Ніжині міжнародної косметич-
ної компанії «Farmasi», салон весільної і 
вечірньої моди «Венеція». За їхньої під-
тримки свято стало справді феєричним і 
яскравим, і залишило незабутні вражен-
ня як в учасників, так і в глядачів, які 
насолоджувалися сценічним дійством та 
співпереживали учасницям. 

Переказувати словами перебіг кон-
курсу справа невдячна, бо кожна хвилина 
сценічного дійства була по-своєму непо-
вторно і нікого не залишала байдужим. 
Назва заходу виявилася символічною, 
адже конкурсантки у вікових категоріях 
від 5 до 7 та від 8 до 13 років, змагаю-
чись за звання «Перлини Ніжина», роз-
кривало нові яскраві грані свого талан-
ту. Хореографи-постановники проекту 
Альберт Рубо (постановник міжнарод-
них шоу, ілюзіоніст), Анна Сергієнко та 
Марія Михальська. Постановник дефіле 
Юлія Петренко. Автор ідеї та режисер 
Ірина Кириченко. Журі, до складу яко-
го входили представники депутатського 
корпусу міста, бізнес-еліти Ніжина та 

органів місцевого самоврядування, було 
надзвичайно складно працювати, але 
врешті-решт, після тривалого обговорен-
ня, обрало переможниць конкурсу та ви-
значило номінанток. Очолював поважне 
журі Юрій Царьов, офіційний стиліст кон-
курсу «Україна-Всесвіт», стиліст проектів 
«Фабрика краси» та «Операція краса».

У віковій категорії від 5 до 7 років 
титул «Перлина Ніжина» і корону отри-
мала Юліана Король (Дитячий зраз-
ковий ансамбль танцю «Вікторія»). «І 
віце-перлиною» стала Марія Іванова 
(«Клуб «АртМодельСтудія»), титул «ІІ 
віце-перлини» у Софійки Смоляр (Клуб 
гармонійного розвитку дівчаток «Пози-
тивчик». У віковій категорії від 8 до 13 
років корону переможниці одягла Міла-
на Одосовська (Ніжинська дитяча хорео-
графічна школа), «І віце-перлиною» журі 
назвало Владиславу Савченко (Ніжин-
ська дитяча хореографічна школа), а «ІІ 
віце-перлиною» стала Вероніка Фролова 
(дитячий театр естрадної пісні «Віват»).

Юні конкурсантки отримали багато 
подарунків: іграшки від фабрики м’якої 
іграшки ПП Копиця (кожну іграшку 
прикрашав логотип, який був створений 
для цього конкурсу), набори косметики 
від фірми Shcwarzkopf, Farmasi, справ-
жній витвір мистецтва перлини в муш-
лі, виготовлені художником Юлією Пе-
тренко, коштовні набори переможницям 
від магазину «Діамант», подарунки від 
магазину «Лелека», призи від інтернет-
провайдера «Датагруп», подарунки від 
управління культури Ніжинської міської 
ради та багато-багато інших.

Конкурс творчості та краси «Перли-
на Ніжина» став справжнім святом ра-
дості творчості, неповторності таланту 
кожної дитини, помноженого на турбо-
ту батьків, колективів, які створюють 
умови для творчості, громади міста 
Ніжина, яка підтримує творчі проекти. 
Сподіваємося, що це свято стане тради-
цією для нашого міста та університету 
і буде надалі дарувати радість і яскраві 
емоції усім: і учасникам та їх рідним, і 
організаторам, і глядачам, яких не зали-
шає байдужим дитяча творчість.

Наш кор.

 I все сміялося, раділо
 І розпливалось в чарах мрій...
 Огнями щастя та надій...

НАМИСТО ПЕРЛІВ У НІЖИНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ
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КУБОК 
ПЕРШОКУРСНИКА

Волейбол
З 15 по 17 

жовтня 2013 
року проходив 
турнір з волей-
болу в рамках 
кубка першо-
курсника. Зма-
гання прово-
дилися серед 
чоловічих та 

жіночих збірних першокурсників 
факультетів університету, за резуль-
татами яких турнірна таблиця має 
такий вигляд:

Юнаки
І місце – природничо-

географічний факультет;
ІІ місце – фізико-математичний 

факультет;
ІІІ місце – історико-юридичний 

факультет.
Дівчата

І місце – факультет психології та 
соціальної роботи;

ІІ місце – природничо-
географічний факультет;

ІІІ місце – факультет іноземних 
мов.

Баскетбол
31 жовтня завершилися змагання 

з баскетболу серед першокурсників. 
Серед юнаків перемогу святкували 
студенти фізико-математичного 
факультету, «срібними» призера-
ми стали представники історико-
юридичного факультету, «брон-

за» – у юнаків 
природничо-
географічного 
факультету.

У дівчат 
перше місце 
виборола збір-
на факульте-
ту психології 
та соціальної 

роботи, другу сходинку турнірної 
таблиці посіла збірна факульте-
ту іноземних мов. Трійку призерів 
замикає збірна дівчат з фізико-
математичного факультету.

МІНІ-ФУТБОЛ
З 12 по 14 листопада прохо-

дили змагання з міні-футболу в 
рамках спартакіади першокурс-
ників. Серед чоловіків у цьому 
виді спорту перше місце посіла 
збірна першокурсників історико-
юридичного факультету. На дру-
гому місці – футболісти фізико-
математичного факультету. І 
третю сходинку п’єдесталу посіла 
збірна факультету психології та 
соціальної роботи.

Серед жінок першість вибороли 
студентки фізико-математичного 
факультету, друге місце посіла ко-
манда природничо-географічного 
факультету. І третіми стали сту-
дентки факультету психології та 
соціальної роботи.

ТУРНІР З ВОЛЕЙБОЛУ, 
ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
3 грудня відбувся турнір з во-

лейболу, приурочений до Дня 
збройних сил України. Збірні юна-
ків та дівчат Ніжинського дер-
жавного університету імені Мико-
ли Гоголя змагалися зі збірними 
Гуманітарно-педагогічного коле-
джу імені Івана Франка. І юнаць-
ка, і дівоча команди Гоголівсько-
го університету перемогли своїх 
суперників з рахунком 3:1.

Усі учасники турніру отримали 
масу задоволення від участі. Спо-
діваємося, що такі змагання ста-
нуть традиційними у нашому уні-
верситеті, а коло учасників буде 
розширюватися.

МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКА 
СПАРТАКІАДА З 

ВОЛЕЙБОЛУ
З 2 по 10 грудня в університеті 

проходили змагання з волейболу в 

рамках міжфакультетської спартакі-
ади з волейболу.

Серед чоловічих збірних перше 
місце посіли студенти природничо-
географічного факультету, дру-
гими стали їхні традиційні 
суперники – представники фізико-
математичного факультету. Тре-
тє місце посіла збірна історико-
юридичного факультету.

Кращим гравцем турніру став 
Шевчун Владислав, студент ІІ курсу 
фізико-математичного факультету.

Серед жінок першими стали пред-
ставниці природничо-географічного 
факультету. Друге місце виборола 
збірна фізико-математичного фа-
культету, а третю сходинку посіли 
представниці факультету психології 
та соціальної роботи.

Кращим гравцем турніру стала 
Юлія Євтушенко, студентка IV кур-
су природничо-географічного фа-
культету.

ЧЕМПІОНАТ 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

З БАСКЕТБОЛУ
Цього року в змаганнях бра-

ли участь шість команд. У І турі 
збірна НДУ зіграла з командою 
ЧНТУ і перемогла з рахунком 

103:83. У другому турі команда 
НДУ виборола перемогу в коман-
ди «Жовтневий молот» (Чернігів) 
з рахунком 80:60.

Завершальні зустрічі турніру 
відбудуться вже після нового року. 
Бажаємо нашим спортсменам успі-
хів і чекаємо подальших перемог.

СПОРТ СПОРТ СПОРТСПОРТ СПОРТ СПОРТ

СПОРТ СПОРТ СПОРТСПОРТ СПОРТ СПОРТ



8 грудень – 2013

* Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій.* За точність викладення фактів відповідає автор.* Редакції надано право редагувати й скорочувати матеріали.
* При передрукуванні матеріалів обов’язково посилатися на газету “ALMA MATER”

РЕДАКЦІЙНА РАДА 
Голова редакційної ради  – Олександр Забарний
Редактор: Наталка Ландар
Члени ради: Григорій Самойленко, Віталіна 
Скороход, Анна Парубець, Ірина Кириченко, 
Роман Приходько, Ірина Панченко 

ALMA MATER
Засновник — колектив Ніжинського державного  

університету імені Миколи Гоголя
* * *

Газета виходить українською мовою раз на місяць 
окрім липня і серпня. Обсяг 2 друк.аркуш.

Тираж 900 примірників.
Свідоцтво про державну реєстрацію ЧГ 442-91ПР

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: 16602, м.Ніжин Чернігівської обл., вул.
Крапив’янського, 2, університет, новий корпус, кімната № 213, 
внутрішній телефон 10-39, email: almamater.ndu@gmail.com
Комп’ютерна верстка, набір та макетування: Наталка 
Ландар

Віддрукована у Видавництві НДУ імені М.Гоголя
Замовлення  №33

«МІС УНІВЕРСИТЕТ - 2014»
18 грудня в Ніжинському державному універ-

ситеті відбулося традиційне свято, на яке завжди 
з нетерпінням чекають і учасники, і глядачі. 
Це конкурсна шоу-програма «Міс університет 
2014». За традицією, що склалася, конкурс прой-
шов на високому професійному рівні, відзначив-
ся цікавими і яскравими конкурсами і, головне, 
задоволенням самих учасниць та глядачів кон-
курсу. Цього року за зміненими умовами кон-
курсу, 13 чарівних дівчат виборювали почесний 
титул «Міс університет». 

За рішенням журі перше місце і корону вибо-
рола Ліза Саєнко, студентка IV курсу факульте-
ту психології та соціальної роботи. Цього року 
рішення журі співпало з думкою залу, і Ліза та-
кож стала володаркою титулу «Міс глядацьких 

симпатій». Першою віце-міс стала студентка ІІ курсу фа-
культету іноземних мов Поліна Калитка. А другою віце-міс 
журі обрало Катерину Топчій, студентку ІІІ курсу факульте-
ту психології та соціальної роботи.

Усі конкурсантки отримали цінні подарунки від ректора 
університету НДУ та меценатів заходу. Традиційний коштов-
ний подарунок отримала переможниця від магазину «Діа-
мант», золоті прикраси отримали всі учасниці конкурсу від 
директора нічного клубу «Космос». Організатори вдячні тим, 
хто протягом багатьох років підтримує цей конкурс: депутату 
Ніжинської міської ради Мамедову Володимиру Хейбарови-
чу, нічному клубу «Космос» та його директорові Прокопцю 

Данилу, депутату Ніжинської міської 
ради Охоньку Сергію Миколайовичу, 
Ніжинській міській громадській орга-
нізації «Позитив» та його президенту 
Галині Арвахі, інтернет-провайдеру 
«Датагруп», салону краси «Шарм» 
(зачіски та макіяж для учасниць) та 
його директору Вікторії Цмінь, ви-
давцеві Лисенку Миколі Михайло-
вичу, приватному підприємцю Олені 
Мішурі, магазин одягу «Мішель», 
консультанту міжнародної косметич-
ної компанії «Farmasi».

Цьогорічне дійство мало змінений формат, починаючи від 
кількості учасниць, інтерпретації конкурсу талантів та самої 
постановки шоу-програми. Постановником дефіле була Юлія 
Петренко, хореографи проекту Марія Михальська та Анна 
Сергієнко, режисура Ірини Кириченко. Цитуємо пані Ірину: «Я 
думаю, що дівчата, що беруть участь у даному конкурсі, отриму-
ють набагато більше ніж уміння рухатися, посміхатися та імпро-
візувати. Це їх перший крок до усвідомлення себе справжньою 
леді, яка з гідністю нестиме звання студентки Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи Гоголя». Важко не погоди-
тися, адже конкурс з кожним роком стає все більш вишуканим, 
елегантним та набуває все більшої популярності.

Наш кор.


